
Kortlægning af viden om de fire klare mål  
Oplæg ved Rambøll Management Consulting 

Temadag om handlingsplaner for øget gennemførelse 



Hvad skal vi tale om i dag? 

⊡Hvad står vi ovenpå? Kort om kortlægningen 

⊡Kortlægningens bud på effektive indsatser 

⊡Hvad kan I bruge kortlægningen til?  



Kort om kortlægningen 
Tilgang, metode og resultater 
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⊡Bredt vidensbegreb 

⊡Internt reviewpanel 

⊡Fokus på generelle mekanismer 

 

KORTLÆGNINGEN KORT 
FORTALT 



10.204 
Identificerede studier 

83 
Studier med høj eller medium evidens 

159 
Inkluderede studier 



Det næste skridt 



Kortlægningens bud på effektive indsatser 
Fokus på to nøgleudfordringer 
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Uddannelsesparathed 
Hvordan øger vi uddannelsesparatheden blandt eleverne?  



HVAD VIRKER? 

⊡Vejledning 

⊡Uddannelsesafklarende forløb 

⊡Brobygning 



EKSEMPLER 

Ung-til-ung 
vejledning 
Rollemodelskorps 
bestående af unge på 
erhvervsuddannel-
serne laver opsøg-
ende vejledning på 
folkeskoler, 
ungdomsskoler mv.  
 

Kombineret grund- 
og erhvervsskole 
Skoletrætte elever 
tilbydes kombinations-
forløb, hvor de i 9.-10. 
klasse bl.a. får 
undervisning to dage 
om ugen på en 
erhvervsskole og 
kommer i praktik 
 



HVORFOR OG HVORDAN 
VIRKER DET? 

Kendskab til EUD 
Mindsker ”automatisk præference” 
for gymnasiale uddannelser: 
 
⊡Øget optag 
⊡Mere sikkert uddannelsesvalg 

Kvalificering af uddannelsesvalg 
Bedre match mellem interesser og 
forventninger hhv. uddannelsesvalg: 
 
⊡Øget motivation 
⊡Øget uddannelsesparathed 
⊡Øget fastholdelse 

Praktisk erfaring med EUD 
Kendskab skal suppleres med 
konkrete erfaringer, fx 
studiepraktik: 
 
⊡Øget tiltro til egne ever  
⊡  Øget uddannelsesparathed 
⊡Realistiske forventninger 
⊡Faglig udvikling 

Kombinationen virker bedst !  
Vejledning med afsæt i elevernes 
konkrete erfaringer har størt effekt 



Fravær 
Hvordan kommer vi højt fravær til livs? 



HVAD VIRKER? 

⊡Løbende rådgivning og støtte 

⊡Studieforberedende forløb 

⊡Undervisnings- og læringsstrategier 

 



EKSEMPLER 

Succescoaches 
Coaches skal 
identificere og støtte 
frafaldstruede 
elever via 
opsøgende arbejde, 
monitorering af 
fravær og fokus på at 
styrke elevernes 
tilhørsforhold 

Tværfaglige projekter 
Undervisning på tværs 
af fagfaglige fag og 
værkstedsfag, der tager 
udgangspunkt i 
forskellige faser i en 
egentlig produktion. 
Eleverne arbejder 
parvist via 
”samarbejdslæring”.  
 



HVORFOR OG HVORDAN 
VIRKER DET? 

Forventningsafstemning 
Klare forventningsafstemning via 
fx samtaler med coach skaber 
færre ”negative” overraskelser:  
 
⊡Øget vedholdenhed 
⊡Øget motivation 
⊡Mere glidende overgange 

Relationsarbejde 
Gode relationer mellem lærere og 
elever samt håndtering af elevers 
sociale og personlige udfordringer: 
 
⊡Stærkere tilhørsforhold 
⊡Øget engagement 
⊡Mindre risiko for frafald 

Fleksibilitet 
Tilpasning af forløb til enkelte eller 
grupper af elevers interesser og 
forudsætninger:  
 
⊡Flere succesoplevelser 
⊡Øget tiltro til egne ever  
⊡Øget motivation 
⊡Mindre skoletræthed 

Autentisk læring 
Praksisbaseret læring kombineret 
med systematisk og anerkendende 
feedback: 
 
⊡Øget tiltro til egne evner  
⊡Øget engagement  
⊡Faglig udvikling 



Hvad kan I bruge kortlægningen til? 
Fremadrettede perspektiver 
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ANVENDELSE I JERES PRAKSIS 

Tilpasning til lokal kontekst og 
systematisk evaluering er et must  



Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål 4 

• Vejledning 
 

• Uddannelses-
afklarende og 
forberedende 
forløb 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Brobyggende og 
studieforbered-
ende forløb 

 
• Løbende 

rådgivning og 
støtte 

  
• Undervisnings- og 

læringsstrategier 
  
• Praktik og 

virksomheds-
samarbejde 

• Undervisnings- og 
læringsstrategier  

 
• Praktik og 

virksomheds-
samarbejde 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Mentoring  
 
• Samarbejde ml. 

skoler og 
virksomheder 
 

• Relationsdannelse 
 

• Undervisnings- og 
læringsmiljøer 
 

 
 

 



Spørgsmål? 



God arbejdslyst 


